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Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabyc ie lub zbyc ie znacznego pakietu akc ji

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2011 r. otrzymał od Agnieszki Buchajskiej i 
informacje o zmianie dotychczas posiadanego udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta o poniższej treści:

1.    Agnieszka Buchajska:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. 
Dz. U. z 2009 r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.), a także art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) jako członek Rady Nadzorczej oraz znaczący 
akcjonariusz zawiadamiam, iż w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Kredyt Inkaso S.A. (akcje 
serii H) przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, która 
miała miejsce w dniu 11 kwietnia 2011 r., nabyłam pośrednio (za pośrednictwem RENALE MANAGEMENT 
LIMITED z siedzibą w Larnace) 350.000 akcji serii H spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu po cenie 
emisyjnej 12,50 zł za 1 akcję.

W związku z powyższym doszło również do zmiany procentowego udziału liczby akcji posiadanych przeze mnie w 
Spółce Kredyt Inkaso S.A. (dalej ”Emitent”) w kapitale zakładowym Spółki oraz do zmiany procentowego udziału 
liczby posiadanych przeze mnie akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta, który spadł poniżej ustawowego progu 25%.
Wobec faktu, iż jestem podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy o ofercie w stosunku do Spółki Renale 
Management Limited z siedzibą w Larnace informuję, że Spółka Renale Management Limited z siedzibą w 
Larnace nabyła w ramach publicznej oferty akcji serii H 350.000 akcji serii H.
Przed zarejestrowaniem podwyższenia posiadałam wyłącznie pośrednio 2.676.419 akcji Emitenta, co stanowiło 
29,19 % kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do wykonywania 2.676.419 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, co stanowiło 29,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
Po zarejestrowaniu podwyższenia posiadam wyłącznie pośrednio 3.026.419 akcji Emitenta, co stanowi 23,39% 
kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 3.026.419 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, co stanowi 23,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”

2.    Renale Management Limited z siedzibą w Larnace

„W oparciu o regulacje art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego Kredyt Inkaso S.A. (akcje serii H) przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, która miała miejsce w dniu 11 kwietnia 2011 r., Spółka RENALE 
MANAGEMENT LIMITED z siedzibą w Larnace nabyła 350.000 akcji serii H spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w 
Zamościu.
    
W związku z powyższym doszło również do zmiany procentowego udziału liczby akcji posiadanych przez RENALE 
MANAGEMENT LIMITED z siedzibą w Larnace w Spółce Kredyt Inkaso S.A. (dalej ”Emitent”) w kapitale 
zakładowym Emitenta oraz do zmiany procentowego udziału liczby posiadanych akcji i ich procentowego udziału w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, który spadł poniżej ustawowego progu 25%.
Przed zarejestrowaniem podwyższenia Spółka RENALE MANAGEMENT LIMITED z siedzibą w Larnace posiadała 
2.676.419 akcji Emitenta, co stanowiło 29,19 % kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do 
wykonywania 2.676.419 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 29,19% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
Po zarejestrowaniu podwyższenia Spółka RENALE MANAGEMENT LIMITED z siedzibą w Larnace posiada 
3.026.419 akcji Kredyt Inkaso S.A. co stanowi 23,39% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do 
wykonywania 3.026.419 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 23,39% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”
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Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 35/2011

Date of preparation: 14.04.2011

Short name of the issuer: Kredyt Inkaso S.A.

Legal basis: art. 70 item 1 of the Act on Public Offering  purchase or disposal of a substantial block of shares

Subject: Notification of the change in hitherto owned share in the total number of votes in Kredyt Inkaso SA

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) informs that day 14 April 2011 it received from Agnieszka
Buchajska the information about the change in the hitherto owned share in the Issuers share capital and in the 
number of votes at the Issuers General Assembly with the following contents:

1. Agnieszka Buchajska:

Pursuant to art. 69 section 1 item 2 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering and Conditions Governing 
Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (i.e. Journal of Laws of 2009 
No. 185 item 1439 with later amendments) and art. 160 section 1 of the Act on Trading in Financial Instruments 
of 29 July 2005 (Journal of Laws, No 183, item 1538 with later amendments) as a member of the Supervisory 
Board and a significant shareholder I hereby notify that as a result of the registration of the increase in Kredyt 
Inkaso S.A. share capital (series H shares) by the District Court Lublin-Wschód in Lublin, with the registered 
office in Świdnik, VI Economic Division of the National Court Register, which took place on 11 April 2011, I 
purchased indirectly (through RENALE MANAGEMENT LIMITED with the registered office in Larnaca) 
350,000 series H shares in Kredyt Inkaso S.A. with the registered office in Zamość for the issue price of PLN 
12.50 per 1 share.

Due to the above the change in the percentage share of the number of shares of Kredyt Inkaso S.A. owned by me 
(hereinafter referred to as Issurer) in the Issures share capital took place and the change in the percentage 
share of shares held by me and their percentage share in the in the total number of votes at the Issuer s General 
Assembly, which dropped below 25% mandatory threshold.

Due to the fact that within the meaning of the Act on Public Offering, I am the dominating entity in relation to 
Renale Management Limited with the registered office in Larnaca, I inform that Renale Management Limited with 
the registered office in Larnaca purchased 350,000 series H shares within the public offering of series H shares.

Prior to the registration of share capital increase, I owned solely indirectly 2,676,419 shares in Kredyt Inkaso S.
A., which constituted 29,19 % of Kredyt Inkaso S.A. share capital. The aforementioned shares entitled to 
exercise 2,676,419 votes at the General Assembly, which constituted 29,19 % of the total number of votes at the 
Issuers General Assembly.

Following the share capital increase registration I own solely indirectly 3,026,419 shares in Kredyt Inkaso S.A., 
which constitutes 23,39% of the Issuers share capital. The mentioned shares entitle to execute 3,026,419 votes 
at the General Assembly, which constitutes 23,39% of the total number of votes at the Issuers General 

2. From Renale Management Ltd:

Pursuant to art. 69 section 1 item 2 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering and Conditions Governing 
Introduction of Financial Instruments to Organized Trading System and Public Companies (i.e. Journal of Laws 
of 2009 No. 185 item 1439 with later amendments) I hereby notify that as a result of the registration of the 
increase in Kredyt Inkaso S.A. share capital (series H shares) by the District Court Lublin-Wschód in Lublin, with 
the registered office in Świdnik, VI Economic Division of the National Court Register, which took place on 11 
April 2011, RENALE MANAGEMENT LIMITED with the registered office in Larnaca purchased 350,000 series 
H shares in Kredyt Inkaso S.A. with the registered office in Zamość.
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Due to the above the change in the percentage share of the number of shares of Kredyt Inkaso S.A. owned by 
RENALE MANAGEMENT LIMITED with the registered office in Larnaca (hereinafter referred to as Issuer) in 
the Issuers share capital took place and the change in the percentage share of held shares and their percentage 
share in the in the total number of votes at the Issuers General Assembly, which dropped below 25% mandatory 
threshold.

Prior to the registration of the share capital increase, RENALE MANAGEMENT LIMITED with the registered 
office in Larnaca owned 2,676,419 Issuers shares, which constituted 29,19 % of the Issuers share capital. The 
shares entitled to exercise 2,676,419 votes at the General Assembly which constituted 29,19 % of the total 
number of votes at the Issuers General Assembly.

Following the share capital increase registration RENALE MANAGEMENT LIMITED with the registered office in
Larnaca owns 3,026,419 shares in Kredyt Inkaso S.A., which constitutes 23,39% of the Issuers share capital. 
The mentioned shares entitle to exercise 3,026,419 votes at the Issuers General Assembly, which constitutes 
23,39% of the total number of votes at the Issuers General Assembly.

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

22-400 Zamość

(kod pocztowy) (miejscowość)

Okrzei 32

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

922-254-40-99 951078572 

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2011-04-14 Artur Górnik Prezes Zarządu
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